
ODPADY BUDOWLANE 2023 
 

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. odpady budowlane 
 przyjmowane będą wyłącznie jako posortowane 

na co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (w tym beton, 
cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie). 

 
     

17 09 04 1) 

 

Frakcja odpadów Proponowane kody odpadów 

Odpady drewna, szkła i tworzyw 
sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

Materiały budowlane zawierające 
gips 

17 08 02 
Materiały budowlane zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 2) 

Odpady materiałów i elementów 
budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 2) 

 
 
 
 
 
 

Odpady opakowaniowe 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 2) 

 15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 2) 

Inne odpady 

17 03 80 Odpadowa papa 2) 

17 06 04  
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 2) 

 
1) zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2021.2151) w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dodaje się art. 101a, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2023 r. 
2) Dla odpadów przeznaczonych do składowania wymagane jest przedłożenie przed dostawą podstawowej 
charakterystyki odpadu wraz z testami zgodności. Karta powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U 
2015.1277) – dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych. 


